CURRICULUM VITAE H.R.G. WINTER
Personalia
Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

H.R.G. Winter (Eric)
23 april 1961
Voerendaal

Opleidingen
Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, diploma 1987
Fiscaal Recht, Universiteit Leiden, diploma 1987
Profiel
Eric Winter ging in 1982 economie en fiscaal recht studeren in Rotterdam. Na een loopbaanstart in de
accountancy was hij in 1989 medeoprichter van W&R Registeraccountants en Belastingadviseurs, waar hij
negen jaar werkte als directeur. In 2005 startte hij de Nederlandse Juristen Groep, voorloper van de
Nederlandse Interim Groep. Toen NIG in 2011 samenging met DPA, werd hij CEO van deze
beursgenoteerde onderneming. Vervolgens maakte DPA een transformatie door van een op Finance,
Supply Chain en IT gericht detacheringsbedrijf tot een vaste partner voor gespecialiseerde professionals in
meerdere domeinen en nichemarkten. Dit zorgde de afgelopen vijf jaar voor gezonde winstgevende groei
en verdriedubbeling van de omzet. Vanwege het grote belang van duurzame inzetbaarheid voor
werkgevers en werknemers investeert DPA onveranderlijk in ontwikkeling van onderscheidende kennis en
kunde.
Eric is vader van vier kinderen en naast zijn werk onder andere betrokken bij verschillende charitatieve
doelen.
Werkervaring/activiteiten
2011 – heden
CEO DPA Group N.V. DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder
het motto ‘improving your performance’ biedt de onderneming haar medewerkers de ruimte om gedreven
met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo
kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren.
DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
2005/2006 - 2011
Oprichting Nederlandse Juristen Groep, daarna verder onder Nederlandse Interim Groep B.V. (NIG)
2006
(mede) Oprichter Dental Clinics Nederland, een keten van high tech tandartsgroepspraktijken, marktleider
in Nederland
1989
(mede) Oprichter en mede-eigenaar W&R Registeraccountants, belastingadviseurs in Rotterdam
1987 - 1988
Assistent accountant bij Moret & Limperg (rechtsvoorganger Ernst & Young)
1982 - 1986
Kluwer bedrijfswetenschappen, auteur, studentrecruiter, manager studenten-sales-teams
Hobby's
Reizen, skiën, wandelen, kunst, klassieke panden, classic cars en motoren

